
Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop pořádá závod jménem 

 

Odpovědný pořadatel: Agáta Štveráčková 

 

Datum: 26. 3. 2023 

Místo konání: ul. U Staré kovárny, Stará Boleslav, 250 01 (areál chovatelů ČSCH Stará 

Boleslav – bližší umístění pošlu přijatým závodníkům) 

Povrch: Travnatý, 90x45 m 

Rozhodčí: Kateřina Štveráčková 

 

Vyhlášené disciplíny: 

• rovinná dráha: lehká třída 

• parkur: lehká třída 

Časový limit i maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a 

vyhlášen vždy před začátkem disciplíny v dané třídě. 

Rovinná dráha a parkur se bude běhat na 2 běhy, do výsledků se započítá součet obou 

běhů. 

 

Program dne:  

8:30 – 8:50 – registrace a přejímka králíků 

8:50 – slavnostní zahájení 

9:00 - 11:00 – rovinná dráha 

12:00 - 14:30 – parkur  

15:00 – vyhlášení výsledků 

Časy jednotlivých disciplín jsou pouze orientační. 

 

Ubytování králíků:  

Ve vlastních přepravkách s podestýlkou, s dostatkem sena a vody. 

 

 



 

Přihlášky a startovné: 

Přihlášky zasílejte v požadovaném souboru na e-mail chsfastpaws@seznam.cz. 

Cena za závodníka – 100 Kč 

Cena za každý start – 50 Kč 

Startovné zasílejte na číslo účtu 2815524103/0800, nejpozději do data uzávěrky. 

 

Uzávěrka přihlášek: 22. 3. 2023 

Přihláška bude přijata až po zaplacení startovného.  

Omezení startů je předpokládáno na 100. 

 

Zdravotní podmínky: 

Všichni závodící králíci se musí prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním 

potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti 

myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem 

vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí 

projít všichni startující králíci. 

Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata, v optimální kondici, bez zjevných příznaků 

onemocnění nebo zranění. Kojící a březí samice se závodu nesmí zúčastnit. 

Králíci, u nichž bude shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru závodu. 

 

 

 

 

 

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, 

seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují zasláním přihlášky. 

Dále se soutěžící zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při chodu závodu. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

mailto:chsfastpaws@seznam.cz

